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STIFTELSEN SUNDERBY FOLKHÖGSKOLA
Fastställda av länsstyrelsen i Norrbottens län
1§
Stiftelsen har till ändamål att driva Sunderby folkhögskola med de underavdelningar
och kurser som anordnas.
Huvudmän för stiftelsen är Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) Norrbotten, LOdistriktet i Norrbotten och Unga Örnar Norrbotten.
2§
Stiftelsens verksamhetsår tillika räkenskapsår följer statens budgetår.
Folkhögskolans arbetsår följer stiftelsens verksamhetsår/ räkenskapsår.
3§
Stiftelsens angelägenheter förvaltas av en styrelse, som har sitt säte i Södra Sunderbyn.
Styrelsen består av 11 ledamöter, jämte 10 personliga suppleanter utsedda för en tid av
två (2) kalenderår:
Två (2) ledamöter utsedda av ABF Norrbotten,
Två (2) ledamöter utsedda av LO-distriktet i Norrbotten
Två (2) ledamöter utsedda av Unga Örnar Norrbotten
En (1) ledamot, tillika ordförande, utsedd av huvudmannaorganisationerna
tillsammans
En (1) ledamot utsedd av Luleå kommun
Två (2) ledamöter utsedda av de lokala arbetsgivarorganisationerna som skolan tecknat
kollektivavtal med.
Rektor ingår i styrelsen som ledamot. Eleverna utser en adjungerad representant till
styrelsen, elevrepresentanten utses av SFEF.
Om ordinarie ledamot är förhindrad att närvara vid styrelsens sammanträde, ersätts han
i första hand av en personlig suppleant. I de fall suppleanten är förhindrad att närvara,
får styrelsen besluta i vilken ordning övriga suppleanter skall träda in.
Avgår ordinarie ledamot eller suppleant före utgången av mandattiden, skall den organisation eller myndighet som utser honom, utse en annan i hans ställe för återstoden av
uppdragstiden.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande. Skolans tjänstgörande rektor är styrelsens
föredragande och sekreterare och handhar skolans löpande förvaltning.
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Styrelsen utser ett presidium, som mellan styrelsens sammanträden bereder och handlägger; brådskande ärenden och frågor, vilkas avgöranden inte kan anstå till
kommande sammanträde, och ärenden som av styrelsen överlämnas till presidiet för
avgörande.
Av presidiet fattade beslut och vidtagna åtgärder, skall anmälas och delges styrelsen
vid nästkommande sammanträde.
Presidiet består av 3 ledamöter; (1) ledamot från respektive huvudmannaorganisation;
ordförande, vice ordförande, ledamot. Rektor ingår som föredragande med yttrandeoch förslagsrätt.
För beslutsmässighet fordras att mer än hälften av ledamöterna är närvarande.
Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras, som justeras av ordförande och en
utsedd protokolljusterare. Protokoll skall föras över av presidiet fattade beslut.
4§
Stiftelsens styrelse förvaltar all stiftelsens egendom samt utövar den högsta
ekonomiska ledningen av folkhögskolan – och verksamheter – som underställs
styrelsen.
Försäljning av fast egendom – eller sådan egendom – som är belastad med inteckning
för gäld får ske endast genom beslut av styrelsen.
Styrelsen äger att själv – eller genom ombud – i förhållande till tredje man handla å
stiftelsens vägnar, samt att inför domstol och andra myndigheter företräda stiftelsen.
5§
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, och skall sammanträda minst två
gånger per arbetsår: dels för behandling årsredovisningen med förvaltningsberättelse
och resultat- och balansräkningar och revisionsberättelse och dels för upprättande av
inkomst- och utgiftsstat. I övrigt sammanträder styrelsen när ordföranden finner förhållandena så påkalla, eller när minst en tredjedel av ledamöterna så begär.
6§
Stiftelsens styrelse utgör tillika folkhögskolans styrelse.
7§
Stiftelsens räkenskaper samt räkenskaperna för andra verksamheter – som underställs
styrelsens förvaltning – skall avslutas vid räkenskapsårets slut.
Styrelsen avger årligen årsredovisning innefattande förvaltningsberättelse samt
resultat- och balansräkningar. Årsredovisningen skall senast 3 månader efter
räkenskapsårets utgång överlämnas till revisorerna för granskning.
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Räkenskaperna och förvaltningsberättelsen skall granskas av därtill vald revisor.
Denne utses av styrelsen och ska vara godkänd revisor. Dessutom utser huvudmännen
gemensamt en förtroendevald revisor.
Revisorerna avger årligen revisionsberättelse rörande sin granskning.
Revisionsberättelsen avges senast 4 månader efter räkenskapsårets utgång.
8§
En gång per år anordnas en träff med representanter för huvudmannaorganisationerna
för information om verksamhet och ekonomi. Varje huvudmannaorganisation utser 5
representanter.
9§
Styrelsen äger besluta om information om stiftelsens verksamhet.
10 §
Styrelsens ledamöter och utsedda revisorer skall vara berättigade att från stiftelsen
uppbära arvode för sitt arbete för stiftelsen.
11 §
Ändring av dessa stadgar får beslutas av stiftelsens styrelse efter godkännande av
huvudmännen.
12 §
I de fall att stiftelsens verksamhet bör upphöra, är beslutet ej giltigt med mindre än att
beslutet godkänts av huvudmännen.
Eventuella tillgångar vid ett upphörande av verksamheten tillfaller Norrbottens läns
landsting.

